PARALISAÇÃO DAS ESTUDANTES E ATO NO MEC
Prezados/as,
Encaminhamos mensagem do Centro Acadêmico de Antropologia com a programação do Ato que
acontecerá amanhã (10/03/18) no MEC. Informamos também que foi deliberada em Reunião do
Colegiado do DAN de hoje, 09/03/2018, adesão do Departamento de Antropologia à mobilização
contra os cortes orçamentários que vem sofrendo a Universidade.
Atenciosamente,
Prof.ª Cristina Patriota de Moura
Chefe do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília

-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Centro Acadêmico de Antropologia, vem reiterar por meio deste e-mail, a PARALISAÇÃO DAS
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS, junto às servidoras e terceirizadas, contra os cortes no
orçamento da Universidade, que poderá/já acarreta:
- Na demissão de centenas de terceirizadas, de TODOS os setores (Limpeza, jardinagem,
segurança, portaria, etc) com justificativa de corte de gastos.
- Corte nas bolsas de assistência estudantil.
- A demissão de 100% dos estagiários e não contratação de novos por meio da UnB, devendo as
próprias unidades acadêmicas paga-los, caso possam/queiram.
- O aumento de aproximadamente 160% do valor do RU (Restaurante Universitário), passando de
R$ 2,50 para R$ 6,50.
Estudantes, Servidoras e Terceirizadas, pedem o apoio e a presença das Docentes na paralisação,
assim como no ATO QUE ACONTECERÁ NO MEC, AMANHÃ (10/03). Haverá ônibus para
transporte da comunidade acadêmica até o Museu Nacional, saindo do Ceubinho (ICC Norte) às 9
horas da manhã, caso queiram ir direto ao ato, a concentração será às 10 horas no Museu
Nacional. Comunicamos que os prédios de sala de aula na UnB, NÃO SERÃO ABERTOS, tendo
em vista que as terceirizadas irão paralisar, ou seja, não haverão espaços para que as aulas sejam
ministradas. As estudantes estão organizadas para impedir que as aulas aconteçam fora dos blocos
de sala, pois algumas unidades acadêmicas já comunicaram que não irão paralisar. A programação
da paralisação é:
- 8 horas: Fechamento dos blocos de sala de aula e organização de piquetes; passagens em salas
e outros locais convocando para o ato;
- 9 horas: Concentração no Ceubinho (ICC Norte), para o ATO NO MEC. (Lá estarão os ônibus para
o Museu Nacional).
- 10 horas: Concentração no Museu Nacional para o ato em frente ao MEC.
Esperamos que estejam conosco, pois essa é uma luta que diz respeito à toda comunidade
acadêmica.
Att,
Centro Acadêmico de Antropologia, Gestão CMD

